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Presidente visita Montes Claros na tarde desta
sexta-feira. Na agenda, está programada a inaugu-
ração da reforma do aeroporto, uma motociata pe-
la cidade e encontro com lideranças. Será a segun-
da viagem dele a Minas Gerais em um intervalo de
20 dias. PÁGINA 3

Bolsonaro pela
1ª vez na região

Data comemorativa e liquidações de inverno de-
vem turbinar as vendas neste início de mês. Pesquisa
daFecomércioMGmostraque70%dos varejistasmi-

neiros já abasteceram os estoques. “Estamos com a
perspectiva de aumentar as vendas em 40% ou 50% a
mais que o ano passado”, comentou Danillo Henri-

que Soares Barbosa, vendedor responsável por uma
loja de calçados esportivos no centro da cidade.
PÁGINA 4

Dia dos Pais aquece
o comércio em MOC
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u COLUNAS

Convite foi feito pelo presidente da SociedadeRural, JoséMoacyr Basso, durante viagemaBrasília

SOCIEDADE RURAL MONTES CLAROS

PÁGINA 7

Poderoso cartão:
conheça a nova

geração das
unidades de

memória para
máquinas 4K

LARISSA DURAËS

TECNOLOGIA



reportagem@colunaesplanada.com.br

MESA PARA DOIS
O União Brasil (UB) surpreendeu e fechou chapa e
apoio ao presidente Bolsonaro (PSL). A conversa se
repete em São Paulo. O vice-presidente do UB, Antô-
nio Rueda, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, jan-
taram na terça no restaurante Santo Grão. Quem
viu de perto o cardápio aposta que os dois partidos,
unidos em torno do governador Rodrigo Garcia (PS-
DB), fecham com Bolsonaro – pelo menos no 1º tur-
no, se houver. Já uma disputa entre o presidente e
Lula da Silva (PT) num 2º turno, é um mistério.

VERGONHA NACIONAL
A turma da Ciência está de luto. A Câmara dos Depu-
tados aprovou, na quarta-feira, a ‘Medida Provisó-
ria da sucata’, que transforma a pesquisa de petró-
leo e gás em lixo, principalmente no Rio de Janeiro,
sede da Petrobras e o maior produtor de petróleo do
País, lamenta o Confies. O Estado que detém 83% das
reservas recebeu duro golpe de 73% de sua bancada,
que votou a favor ou se omitiu sobre a MP.

FLORESTA NO BOLETIM
Uma pesquisa da Fundação Amazônia Sustentável,
com apoio do Instituto Clima e Sociedade, revela
que 87,4% dos entrevistados da região concordam
que as escolas deveriam ensinar mais sobre a Ama-
zônia. A pauta é prioritária para todas as faixas
etárias, mas tem maior suporte entre os jovens de 16
a 24 anos (94,2%). A sondagem ouviu 2.824 residen-
tes da Amazônia Legal entre abril e maio deste ano.

SEGURO FIANÇA EM ALTA
Cada vez mais inquilinos recorrem ao seguro fiança
locatícia como garantia do aluguel. No Brasil, no 1º
semestre de 2022, este seguro, que dispensa opções
burocráticas como fiador ou depósito caução, cres-
ceu 29% em relação ao ano anterior, segundo dados
da Federação Nacional de Seguros Gerais para a Co-
luna. A arrecadação somou R$ 607 milhões.

“VENEZULEIROS”
O IBGE fez parceria com a Agência da ONU
para Refugiados (ACNUR) via cooperação téc-
nica para ações conjuntas de coleta e análise
de dados sobre pessoas refugiadas da Venezue-
la que vivem no Brasil. Em especial a popula-
ção que está nos estados de Roraima, Amazo-
nas e Pará. A ACNUR apoiará equipes de recen-
seadores a fim de garantir acesso a abrigos
que acolhem refugiados.

ESPLANADEIRA
# Banco Safra lança curso gratuito de educa-
ção financeira.
# Feira Literária de Vassouras (RJ) acontece
entre os dias 1º e 7 de setembro.
# Vivo lança podcast Aproximando Ideia.
# Americanas S.A. firma parceria com Institu-
to Identidades do Brasil (ID_BR) para oferecer
letramento racial a 100% dos colaboradores.
# Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios
e Institucionais da TIM, Mario Girasole re-
cebe título de Cidadão Honorário do Rio de
Janeiro.

A volta de Eurípedes Junior ao comando do PROS, numa novela de vaivém judicial que chegou ao
STJ, teve impacto imediato no partido. Reunidos em São Paulo na quarta-feira com dirigentes
petistas, os mandantes da enrolada legenda mostraram a que vieram: rifaram o próprio candidato a
presidente, Pablo Marçal, e anunciaram que até esta sexta-feira fecham aliança formal com a
candidatura de Lula da Silva. Para aquietar o ex-pré-candidato ao Planalto, Eurípedes prometeu a
ele um bom naco do fundo eleitoral – leia-se alguns milhões de reais – para alavancar sua candidatu-
ra a deputado federal. Até a quarta-feira à noite, Marçal estava inquieto com a proposta, e não
decidido. O PROS vai turbinar a aparição de Lula da Silva no programa eleitoral na TV, que chegará
a 3 minutos e 16 segundos – 26 segundos mais que Bolsonaro.

COLUNA ESPLANADA LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

PROS rifa e paga Marçal

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Opinião

Bruno Martins (*)

Quem diria que a felicidade dos funcionários se
tornaria uma tendência, principalmente, após a
pandemia. A época em que os funcionários preza-
vam apenas pela segurança de ter um emprego e
um salário estável acabou. O ambiente de trabalho
mudou, assim como as pessoas.

Em meio a tantas mudanças, uma coisa é certa.
Independentemente do tamanho da empresa, do
segmento, um ambiente de trabalho saudável e fe-
liz faz toda a diferença. Justamente aqui entra a
função de CHO (Chief Happiness Officer) ou, em
português, Chefe de Felicidade no Trabalho.

Trata-se do profissional que transita entre o de-
partamento de Recursos Humanos e Comunicação
Interna. É comum também ver até psicólogos nes-
ta função. Deve ser alguém que acredita que funcio-
nários felizes são mais engajados e produtivos.

Ainda que envolver, motivar e elevar os níveis de
desempenho dos colaboradores sejam atribuições
do departamento de RH, essas são as responsabili-
dades mais comuns usadas para descrever a posi-
ção de CHO.

Um dos papéis do Chefe de Felicidade é interagir
regularmente com os colaboradores da empresa.
Às vezes, esses funcionários podem se sentir cons-
trangidos ao falar sobre problemas do dia a dia
com o gestor da área ou com o gerente de RH. Nesse
caso, o CHO pode atuar como uma ponte entre eles
e se tornar o canal da felicidade.

Entre as funções deste profissional estão as se-
guintes: escutar os funcionários, promover o cres-
cimento, valorizar pequenas realizações e poder
da liberdade, manter o espírito de equipe. A missão
do CHO é também criar um ambiente de trabalho
impulsionado pela felicidade, garantir que todos
os funcionários se sintam valorizados e ao mesmo
tempo, conseguir promover o desenvolvimento
profissional, reduzir o estresse e ser o elo entre a
administração e os funcionários.

Embora possa parecer que o cargo de CHO
seja algo dispensável, o ambiente de trabalho
hoje mostra um cenário diferente. Cada organi-
zação, especialmente de médio e grande porte,
deveria ter alguém nessa função. Acompanhar
os níveis de felicidade da empresa ajuda a en-
volver melhor os colaboradores e a retê-los. E
este é um tema muito relevante especialmente
para locais com força de trabalho composta pe-
los millennials. Já está provado que quanto
mais ativo e satisfeito o funcionário for, maior
será a eficiência de uma empresa.

(*) CEO da Trilha Carreira Interativa.
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PRETO NO

BRANCO

Bolsonaro visita

MOC nesta 6ª feira:

motociata e reunião

Eleições2022

Será a 1ª visita do presidente ao Norte de Minas
e a 2ª viagem a Minas em intervalo de 20 dias

Da redação

O presidente Bolso-
naro é aguardado em
Montes Claros nesta
s e x t a - f e i r a , p a r a
uma tarde de com-
promissos. Na agen-
da, está programada
uma motociata e um
encontro com lide-
ranças. Será a primei-
ra visita do presiden-
te da República ao
N o r t e d e M i n a s e ,
também, a primeira
após lançar sua can-
didatura à reeleição,
em 24 de julho.

Além disso, será a se-
gunda viagem de Bol-
sonaro a Minas Gerais
em um intervalo de 20
dias. Mês passado, no
dia 15, ele esteve em
Juiz de Fora, na Zona
da Mata, na primeira
visita dele ao municí-

pio depois do atentado
sofrido durante a campa-
nha eleitoral de 2018,
quando foi esfaqueado
pelo montes-clarense
Adélio Bispo durante ca-
minhada pelo centro jun-
to a apoiadores.

O convite para a visita a
Montes Claros foi feito pe-
lo Presidente da Socieda-
deRural, José Moacyr Bas-
so,duranteviagemaBrasí-
lia (DF), juntamente com
comitiva de prefeitos do

Norte de Minas.
A chegada de Bolsonaro

aMontesClarosestáprevis-
taparaoiníciodatarde.Lo-
goqueaterrisar,faráainau-
guraçãosimbólicadarefor-
ma do aeroporto.

De lá, seguirá em moto-
ciata. Depois, Bolsonaro
seguirá para o parque de
exposições, onde deverá
discursar.

Nasequência,haveráen-
controcomprefeitoselide-
ranças da região.

OpróprioBolsonarogra-
vou um vídeo, ao lado do
senador e candidato a go-
venador Carlos Viana,
convidando eleitores e
apoiadores para o evento.
Ele destacou a participa-
ção de evangélicos e cha-
mou Minas Gerais de “mi-
nha segunda terra natal”.

O prefeito de Mirabela,
Luciano Rabelo, estará
presentenavisitadoPresi-
dente, Jair Messias Bolso-
naro, em Montes Claros.

“A nossa intenção é re-
ceber o Presidente no
Norte de Minas. Feito im-
portante para toda a re-
gião. Nós temos muito a
agradecer pelos recursos
destinados aos municí-
pios. Em Mirabela, os in-
vestimentos principais
para a saúde, educação,
infraestrutura e assistên-
cia social”, comentou o
prefeito Luciano.

u Éevidenteoamadorismoeodistanciamentoda
assessoria política do governador Zema (Novo)
como eleitorado. Emplena efervescência do pro-
cessopolítico,nemmesmoosprincipaisprofissio-
naisda imprensa, que cobremaáreapolítica, têm
recebido informaçãodasandanças edaspropos-
tas de campanha. Já equipe de comunicação de
Alexandre Kalil (PSD) tem se mostrado eficiente,
abastecendo a imprensa com as informações.

Pimentel Palavrão
A engenharia política de Alexandre Kalil saben-

do que o seu principal adversário - o governador
Zema -, usará a trágica administração do ex-go-
vernador Pimentel(PT) no Estado, cuidou logo de
afastá-lodoseupalanque.Será inevitávelaexplo-
ração dos índices da administração petista. Por
outro lado, Kalil vai tentar transferir o comparati-
vocomsuaadministraçãocomoprefeitodeBH.

Confraria 84
Na 2ª feira, a Confraria 84 realiza, às 19 horas, o

projeto Negócios Infinitos, para fomentar o em-
preendedorismo, proporcionando que investido-
res e empresários possam abrir novos negócios.
Entre30empresas inscritas,8 foramselecionadas
e vão se apresentar traçando as necessidades de
investimento. O evento acontece na Esquina 84 e
será propício para criação de network.

Darcy Ribeiro
Emreuniãoordináriarealizada4ª feira,aCâma-

ra de Montes Claros aprovou requerimento apre-
sentado pelo vereador Cláudio Rodrigues para
realização de Sessão Especial, no dia 26 de outu-
bro, em comemoração ao Centenário de Darcy Ri-
beiro. O homenageado ganhou notoriedade não
somente no mundo político, mas principalmente
comoeducadordedicadoaantropologia, sociolo-
gia, como indigenista e escritor.

Cleitinho
Quemacabousendofavorecidocomamovimen-

tação política foi o deputado estadual Cleitinho
(PSC), que já vinha bem nas pesquisas na disputa
pela vaga no Senado e viu seu projeto fortalecido
com alinhamento com o palanque do candidato
ao governo, senador Carlos Viana (PL).

Transferindo apoio
Não será nenhuma surpresa se a presidente da

Câmarade Belo Horizonte, Nely Aquino (PP), figu-
rarentreoscandidatosdeoutras regiõesdoesta-
do a deputado federal de Minas, mais votada no
NortedeMinas. Éque odeputado federalMarcelo
Aro (PP), votadoemváriosmunicípiosdoNortede
Minas, vem conseguindo convencer suas lideran-
ças a apoiá-la para federal - e ele ao senado. En-
tre as lideranças que aceitaram a missão está o
ex-prefeito de Ubaí, Marquinho Braga e o atual
prefeito de Jequitaí, Binha (MDB), também conhe-
cido popularmente como Salgadinho.

Assessoria
política de Zema

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

Bolsonaro anunciou a viagememuma rede social do senador Carlos Viana

“Nossa intenção é receber o
Presidente no Norte de Minas.
Feito importante para toda a
região. Nós temos muito a
agradecer pelos recursos
destinados aos municípios”,

Luciano Rabelo, prefeito de Mirabela
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Comerciantes estão otimistas
com vendas para Dia dos Pais

Economia

Data comemorativa e liquidações de inverno devem aquecer as vendasu

Larissa Durães

Repórter

A proximidade do
Dia dos Pais, no próxi-
mo dia 14, combinada
com as liquidações de
itens de inverno, vem
resultando em aumen-
to da expectativa de
vendas no comércio.

Levantamento da Fe-
deração do Comércio
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de Mi-
nas Gerais (Fecomércio
MG), aponta que 69,9%
das empresas mineiras
estão preparadas para
a data e já receberam
encomendas.

O levantamento apu-
rou ainda que, por ser
uma data com grande
apelo afetivo, o período
geraumimpactopositi-
vo para 48,5% dos vare-
jistas.

Quem concorda é o
presidente da Câmara
dos Dirigentes Lojistas
(CDL) de Montes Cla-
ros, Hernandes Ferrei-
ra. Especialmente com
o ajuste no Auxílio Bra-
sil. “Está entrando este
dinheiro novo no mer-
cado,ficamosotimistas.
Acreditamos que vai
ser muito bom”, disse,
confiante.

Hernandes imagina
que os setores que mais
sedestacarãoserãocon-
fecções,belezaecosmé-
tico, calçados, acessó-
rios e eletroeletrônico.

Ariane Galdino é pro-
prietáriade uma lojade
acessórios finos e está
otimista. “Acredito que
estamos em um mo-
mentoderetomadaeas
pessoas num ritmo de

consumo interessante.
Penso que existe possibili-
dade de ter um fluxo
maior de consumidores
que o ano passado, entre-
tanto, gastando menos”,
ponderou.

Entretanto, Ariane ava-
liou que o fluxo de vendas
aumenta, mas nem tanto
quanto outras boas datas
para o comércio. Mesmo
assim, ela procurou am-
pliar o estoque em 20%.
“Aguardamos crescer as
vendas batendo agosto do
ano passo em pelo menos
15%”, calculou.

Q u e m t a m b é m e s t á
apostando em um Dia dos
Pais melhor, por conside-
rar uma data bem impor-

tante é Danillo Henrique
Soares Barbosa, vendedor
responsável de uma loja
de calçados esportivos.

“Estamos com a pers-
pectiva de aumentar as
vendas em 40% ou 50% a
mais que o ano passado”,
comentou.

Danillo comentou per-
ceber, com sua experiên-
cia no setor, que as pes-
soas estão tendenciosas a
apostar mais na área da
saúde combinando com
o esporte. O que ajuda
muito as vendas na loja
onde trabalha.

“Pessoal gosta bastante
dedarpresentevoltadopa-
ra ajudar na saúde dos
pais”, comentou.Loja ondeDanillo trabalha espera 50%amais nas vendas em relação a 2021

LARISSA DURÃES
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Tomou posse recentemente, como presidente do Conselho Diretor do Rotary
Club deMontes Claros Leste, em solenidade concorrida, a jornalista Felicidade
Tupinambá. Igual solenidade acontecerá, nos mais de 35 mil clubes de Rotary
espalhados pormais de 200 países e regiões do planeta, nesta época do ano. É

uma ocasião ímpar emque o Rotary se renova com esperança e otimismo pela
gestão que se inicia, quando novos presidentes assumem a digna e enorme
responsabilidade de liderar, motivar os demais rotarianos a fazer o Rotary
maisdiverso, dinâmico, inclusivoeatuanteemsuas respectivas comunidades..

Posse no Rotary Club de Montes Claros Leste

Suely

Furtado

emoldurada

por

Felicidade

Tupinambae

pela

presidente

que sai,

DianaCotrim

Cantora

lírica

Maristela

Cardoso

cantouna 1ª

posse de

Felicidade

Tupinambá

em1994 e

agora, 2002

Felicidade Tupinambá é aúnica remanescente do

Rotary Leste que foi criado em 1992, já foi

presidente no ano rotário de 199/1995 e volta, 28

anos depois, para liderar seus companheiros

O lema do

ano rotário

foi

conduzido

pelas futuras

interactianas

Mel Fonseca

e Julia

Tupinambá

Conselho

Diretor

2022/2023,

presidentes

de comissões

ea

governadora

assistenteem

diadeposse

Emseu

juramento a

presidente

Felicidade

prometeu dar

o seumelhor

Sino e

martelo –

símbolos de

poder em

Rotary

Entrega do

título Paul

Harris,maior

comenda que

oRotary

presta a

rotarianos e

outras

autoridades,

àDiana

Cotrim, pela

atuaçãona

presidência

O juramento

doConselho

Diretor e das

comissões

empossadas

foi feito pela

diretora de

Secretaria,

Ana Laura

Fonseca Leite

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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Anna Roosevelt foi uma das mulheres mais in-
fluentes e amadas do século XX. Prima e esposa
do ex-presidente Franklin Roosevelt, com quem
se casou aos dezenove anos, foi grande compa-
nheira, ajudando-o, quando sofreu as sequelas
da paralisia infantil.

Apósamortedomarido,Anna lutoupelahar-
monia e melhoria social. Sob o título de irmã do
mundo, foiadmiradacomoestadistaepresidente
da Comissão Internacional dos Direitos Huma-
nos, nas Nações Unidas.

Anna Roosevelt foi vítima de ataques e ir-
reverências . Quando Dale Carnegie lhe per-
guntou como administrava as críticas injus-
tas, ela contou que, quando jovem, era muito
tímida. Um dia pediu conselho a uma tia. E
ouviu: “Nunca se incomode com o que os ou-
tros lhe disserem , caso tenha certeza de que
está agindo corretamente. De qualquer modo,
você será criticada. A única maneira de se evi-
tar qualquer crítica é ficar numa prateleira co-
mo uma boneca de porcelana.”
Que útil lhe foi esse conselho!
Geralmenteascríticasameaçamnossascríti-

cassutisedistorcidasdequesomos“tãoboas”ou
melhores do que os demais. Ou nos relembram
outras crenças igualmente distorcidas de que
não temos valor.

Enosextremos, reagimosnosdefendendoou
nosfechamosnaconchado“quantosouimprestá-
vel, incompetente e insignificante”. Seríamos de

fato tão boas ou tão incompetentes que não resta
nada de crédito em nós?

Quando nos ofendemos com uma crítica , rara-
mente o problema está com a própria crítica, mas
com o tamanho das convicções que temos a nosso
respeito.Sesãoexageradas,deixaremosdeverdeta-
lhes amelhorar . Se forem fracas e indefinidas, tam-
bémnão teremos forçasparaagir comproatividade.

Seja sensata e não detentora de todas as
verdades, nem se veja incapaz de realizar coisas
grandes. Seja humilde, pronta a reconhecer que
sempre haverá o que melhorar. Seja flexível,
pronta a refletir sobre novas possibilidades. E, se
de fato a crítica não tiver o mínimo potencial de
fazê-la refletir e crescer, tenha a serenidade de
ignorá-la. E viva em paz.
DO LIVRO MEDITAÇÃO DA MULHER DE MIRIAN MONTANARI GRÜDTNER.

Maior do que crítica

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Quando nos ofendemos com uma
crítica, raramente o problema está
com a própria crítica, mas com o
tamanho das convicções que temos a
nosso respeito. Se são exageradas,
deixaremos de ver detalhes a
melhorar.
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Marcelo Jabulas

I @mjabulas

Talvez você ainda não tenha visto de perto, mas o
mundo há um bom tempo está sendo registrado
em 8K. Smartphones, televisores e videogames
são capazes de entregar essa definição de imagem
espantosa que beira a realidade captada por nos-
sos olhos. Mas para que isso se torne possível, não
basta apenas um aparelho capaz de reproduzir es-
sas imagens. São necessárias ferramentas para re-
gistrá-las.

E não estamos falando apenas de lentes e proces-
sadores, mas também de unidades de armazena-
mento. E o formato que se tornará imperativo da-
qui em diante será o CFexpress.

Trata-se de uma nova tecnologia de armaze-
namento de dados, que conta com novos recur-
sos e soluções técnicas que permitem gravar e
ler um volume muito grande de dados em alta
velocidade. Para isso, ela utiliza interface PCI-
Express 3.0, parecida com a adota nas placas-
mãe dos computadores.

Na prática, esses cartões podem registrar até 1
GB/s, enquanto um cartão SD pode gravar até 150
MB/s nas versões mais sofisticadas. Numa analo-
gia dos anos 1990, o CFexpress é a diferença entre o
disquete e o CD-ROM.

Gravar rápido é fundamental para que se consi-
ga captar em definições elevadas. Isso porque cada
minuto de gravação em 8K é extremamente pesa-
do. Algo em torno de 600 MB, no formato MPEG.

Testamos o cartão Lexar Professional de forma-
to Type B (tamanho intermediário) que se tornou o
modelo padrão dessa nova geração. A unidade de
256 GB permite gravar em 4K em formato RAW,
que é como se fosse um negativo digital, pratica-
mente sem compressão, como nos formatos JPEG
e MPEG.

É um formato que exige muito poder de processa-
mento e espaço. Daí é preciso captar a imagem e
converter em dados de forma muito rápida para
que não se tenha atrasos e nem perda de frames.

Para testar esse cartão conseguimos rapidamen-
te uma Sony A7S III. Na verdade, quem testou foi o
dono da caríssima máquina japonesa, que só o cor-
po não sai por menos de R$ 25 mil.

O resultado impressiona, pois o cartão consegue
gravar muito rápido e ler mais rápido ainda. A velo-
cidade de leitura é de 1.750 MB por segundo.

Mas tudo tem seu preço. Esse pequeno retân-
gulo do tamanho de uma fotografia 3x4 não é
barato. No varejo online os valores podem va-
riar de R$ 3 mil a R$ 4 mil, para uma unidade de
256 GB. Para quem trabalha com produção de
vídeo e já produz conteúdos em formatos UHD,
é uma aquisição necessária.

Poderoso cartão

Tecnologia

Conheça a nova geração das unidades de memória para máquinas 4Ku

MARCELO JABULAS
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Final de semana espetacular na Eslováquia, com
Bruno Crivilin vencendo uma especial na sua cate-
goria, resultado até então inédito para o Brasil. O
capixabaquegostade fazerhistórianomotociclis-
moescrevemaisumcapítuloaose tornar, também,
o primeiro brasileiro a liderar uma etapa do Mun-
dial. Em uma prova longa e difícil - foram três vol-
tas de 90 km por dia, com chuva - brigou o tempo
todo no pelotão da frente, andando junto aos me-
lhores do mundo.
No resultadodo sábado, deixou para trás alguns

campeõesmundiais e campeões do Six Days. O do-
mingo também contou com chuva em alguns mo-
mentos da prova. Os pilotos encontraram terreno
liso em alguns pontos e terreno seco em outros,
mas com percurso muito prejudicado. Dez vezes
campeãobrasileirodeenduro,Brunonãodesperdi-
çoua chancede subir na tabelade classificaçãono
Mundial.
Chegou na Eslováquia em 10º na tabela e subiu

duas posições. E a diferença para o 5º colocado,
que era de 23 pontos antes da prova, caiu para 10.
Este final de semana temmais uma etapa doMun-
dial, na Hungria. E, novamente, tem mais Crivilin
fazendo história! (texto Janjão Santiago)

Equipe esportiva BTC (bike, trekking e corri-
da)deMontesClarosdesbravamo“PicodaBan-
deira” localizado na Serra do Caparaó, na divi-
sa dos estados de Minas Gerais e Espírito San-
to.OParqueNacionaldoCaparaóéumdos íco-
nesdomontanhismonoBrasileabrigao3ºpon-
to mais alto do País (2.892 metros de altitude)
com belas trilhas e paisagismo exuberante.
Opçõesdeacesso: pelasaídadoEspíritoSan-

to (portaria capixaba na comunidade de Pedra
Menina, emDores do Rio Preto) e pela saída de
Minas (portaria mineira em Alto Caparaó).
Uma super aventura que vale a pena! Lem-

brandoquedentrodoparquenãohárestauran-
tes e nenhum tipode suporte. Portanto, os visi-
tantesdevemlevaralimentos,agasalhoserou-
pas adequadas, pois no local só existem fontes
de água.

ODesafio Super Ponte 2022, nodia 28, promete
novidades, com novos percursos e desafios que
vai garantir a festa dos atletas e visitantes no
Parque Municipal Córrego Salobro.
As opções de percursos são: completo com 70

km e 1.500 de altimetria e reduzido com 32 km e
650 de ganho de elevação. E 18 categorias, den-
tre elas individual, duplas masculinas, duplas
mistas até a e-bike (bike elétrica). Esta última
pioneira nas provas da região.
Inscriçõesatédia 19deagosto. Acessewww.tio-

nline.net.br ou procure uma das lojas da Ciclo
Vale Bike Shop ou Durães Bike.

Pico da Bandeira

Desafio Super Ponte 2022

Crivilin no topo

DIVULGAÇÃO

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br
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